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Abstract:

It is imperative to develop a normative media frame for the domestic
international news agency. Because it helps all media agents to use the
norms, values and cultural beliefs of Islamic Iran in gate keeping and
publishing news. The study used a qualitative method to understand
the desired media norm of international news agency in the country.
The statistical population of this study was media and news experts with
management background in news and news media field from whom
20 people were selected purposefully. Findings from thematic analysis
includes three main themes: “norms of expertise authority, applied norms
(policy), and value norms”. Based on the findings related to the “norms
of expertise authority”, since the coverage of news agencies is currently
influenced by the tastes and micro and macro political issues, which also
determine general policies, planning to achieve expertise authority under
a media norm is able to enhance the news agency’s position. The findings
of “applied norms (policy)” also indicate that news agencies must adhere
to certain social norms in order to gain credibility and authority, depending
on the context of each society. Findings related to “value norms” also show
that news agencies follow different value principles and norms depending
on their different cultural, political, social and economic contexts.
Keywords: Media Norm, News Agency, Thematic Analysis, Interview,
News Coverage
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جستاری بر هنجار رسانهای مطلوب خبرگزاری بینالمللی داخل کشور
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چکیده

ی بینالمللـی داخل کشـور ،ضرورتی
تدویـن یـک چارچـوب هنجاری رسـانهای؛ خـاص خبرگـزار 
تـام دارد چـرا که کلیـه کارگزاران رسـانه را یـاری میدهـد تـا در انتشـار و دروازهبانی خبـر از هنجارها،
ارزشهـا و باورهـای فرهنگـی ایـران اسلامی بهـره بگیرنـد .پژوهـش حاضـر ،از روش کیفی بـرای فهم
مسـئله هنجار رسـانهای مطلوب خبرگـزاری بینالمللی داخل کشـور بهـره گرفته اسـت .جامعه آماری
ایـن پژوهـش را متخصصان و کارشناسـان حـوزه رسـانه و خبرگزاری با سـابقه مدیریتـی در زمینه خبر
و رسـانه خبـری در برمیگیرنـد کـه پژوهشـگران بهطورهدفمند ،پـس از مصاحبه بـا  20تـن از آنان در
حـوزه مورد نظر به اشـباع نظری دسـت پیـدا کردنـد .یافتههای حاصـل از تحلیل تماتیـک ،دربرگیرنده
سـه تم اصلـی «هنجارهای مرجعیت حرفـهای ،هنجارهای کاربردی (سیاسـتی) و هنجارهای ارزشـی»
بـوده اسـت .بـر اسـاس یافتههـای مرتبـط بـا «هنجارهـای مرجعیـت حرفـهای» ،از آنجـا که پوشـش
خبـری خبرگزاریهـا در حـال حاضـر ،تحـت تأثیـر سلایق و جریانهـای ُخـرد و کالن اغلب سیاسـی
ی نیـل
اسـت و خطمشـیهای کلـی نیـز از جانـب عوامـل نامبـرده تعییـن میشـوند ،برنامهریـزی بـرا 
بـه مرجعیـت حرفـهای ذیل یک هنجـار رسـانهای ،قادر اسـت جایـگاه و پایگاه خبرگـزاری را بـه میزان
قابـل توجهـی ارتقـا دهـد .یافتههـا در خصـوص «هنجارهـای کاربـردی (سیاسـتی)» نیز حاکـی از آن
اسـت کـه خبرگزاریهـا بـرای احراز اعتبـار و کسـب مرجعیت ،بنا بـه بافت هـر جامعه ،ناچـار از رعایت
هنجارهـای اجتماعـی خاصـی هسـتند .همچنیـن یافتههـای مرتبط بـا «هنجارهای ارزشـی» نشـان
میدهنـد کـه خبرگزاریهـا بنـا بـه تأثیرشـان از بافتهـای فرهنگـی ،سیاسـی ،اجتماعـی و اقتصادی
متفـاوت ،از اصـول و هنجارهـای ارزشـی متفاوتـی پیـروی میکنند.
کلید واژهها :هنجار رسانهای ،خبرگزاری ،تحلیل تماتیک ،مصاحبه ،پوشش خبری
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مقدمه

با توجه به حضور دائم رسانه در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی ،حوزه تولید
و مدیریت آن اهمیت روزافزون مییابد ،حال در فضای متنوع و متحول رسانهای،
خبرگزاریها بهطور اخص که در خط مقدم تولید محتوا و کاالی خبری هستند،
از دو منظر یکی ،حفظ مزیت رقابتی و دیگری ،همگام بودن با شرایط حرفهای و
رسانهای روز ،باید در انتخاب نوع خطمشی یا الگوی رسانهای دقت داشته باشند تا
در مسیر تولید محتوا نیاز مخاطبان را برآورده کنند و از طرفی ،جایگاه تأثیرگذار و
رضایتآفرین خود را در سبد رسانهای مخاطب محفوظ نگه دارند.
از سـوی دیگـر ،راهانـدازی و مدیریـت صحیـح یـک خبرگـزاری بینالمللـی
(جهانـی) 1کـه بـه زبـان التیـن (زبـان رسـمی دنیـا) اقـدام بـه تهیـه و توزیـع خبـر
میکنـد ،هـم ازنظـر جامعـه خواننـدگان و مخاطبـان ،گسـتردهتر از خبرگزاریهای
غیـر بینالمللـی و داخلـی اسـت .همچنین ازنظر نـوع فعالیت و جریانسـازی خبری
از اهمیت بسـیاری زیادی دارد .چراکه بسـتر مناسـبی را برای ابراز ایدهها ،دیدگاهها
و آگاهیسـازی عمومـی در سـطح جهانـی فراهـم میکنـد .این امـر نیازمنـد تدوین
هنجارهـای رسـانهای مطلـوب آن خبرگـزاری بینالمللـی اسـت .رسـانهها و بهتبـع
آنهـا ،خبرگزاریهـا ،بـرای برنامهریزی ،سیاسـتگذاری و عملکرد بهتـر و تأثیرگذار ،به
تدویـن مدلهـای متنـوع هنجارهـای رسـانهای ،میپردازنـد .در یک بافت رسـانهای
نظریههـا و الگوهـای هنجـاری ،مشـخصکننده بایدونبایدهـا در عملکـرد رسـانهها
هسـتند .ازجملـه ایـن بایدونبایدهـا کـه برخاسـته از نظـام اجتماعـی و فرهنگی یک
جامعهانـد ،میتـوان بـه قوانیـن مکتـوب مربـوط بـه رسـانهها ،باورهـای عقیدتـی و
پیشفرضهـای ضمنـی موجـود در جامعه اشـاره کـرد (باهنـر و ترکاشـوند:1388 ،
 .)10-11در همیـن زمینـه ،مککوئیـل )2010( 2بـر ایـن اعتقـاد اسـت کـه الگوها
و نظریههـای هنجـاری رسـانهای بـه بررسـی نحـوه عملکـرد رسـانهها در تجویـز
مجموعـهای از ارزشهـای اجتماعـی میپردازنـد (بینـگام.)2017 ،3
بـه گفتـه فـوری )2011( 4نظریه هنجاری رسـانهها ،معیاری را ارائـه میدهد که
بـر اسـاس آن میتـوان عملکـرد ،مسـئولیت و کیفیـت رسـانهها را اندازهگیـری و در
صـورت لـزوم کنتـرل کـرد .بهعبارتدیگـر ،نظریه هنجـاری به نقشهایـی میپردازد
کـه رسـانهها بایـد در جامعـه ایفـا کننـد .این نقشهـا از جامعـهای به جامعـه دیگر،
بـه نحـوی متفاوت تعریف میشـوند (اوگانگـو.)2012 ،5
4. Fourie
5. Ugangu

2. McQuail
3. Bingham

1. international agency or
global agency
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بهطورکلی ،دیدگاه هنجاری رسانه ،برآیند مجموعهای از بایدها و نبایدها در
نهادهای متنوعی است که در تعامل با رسانه قرار دارند .رابطه رسانه با هر یک از این
نهادها ،شرایط و موقعیت عمل رسانه ،مبانی فلسفی و فکری پایهگذاران آن و ریشههای
شکلگیری رسانه و نیز ارزشها ،آموزهها و اصول دینی ،ازجمله بسترهای شکلگیری
نظریههای هنجاری در ارتباطات جمعی به شمار میروند (باهنر و ترکاشوند:1388 ،
 .)10-11با توجه به چنین چشماندازی به نظر میرسد که تدوین یک چارچوب
هنجاری رسانهای ،خاص خبرگزاری بینالمللی داخل کشور ،ضرورتی تام داشته باشد
چراکه کلیه کارگزاران رسانه را یاری میدهد تا در انتشار و دروازهبانی خبر از هنجارها،
ارزشها و باورهای فرهنگی ایران اسالمی بهره بگیرند .متأسفانه به نظر میرسد که
از زمان پیروزی انقالب اسالمی تاکنون در ایران ،به دلیل غلبه گفتمانهای غربی
هنجار رسانهای بر سپهر رسانهای ملی تاکنون تالشهای علمی و سیاستگذاریهای
چشمگیری برای تدوین هنجارهای رسانهای مطلوب و متعین رسانهای به شکل
مکتوب صورت نگرفته است .در یکی از معدود تالشها ،احمدی و خجسته ( )1399در
پژوهشی ،با انتقاد از سیطره گفتمان غربی در تدوین هنجار رسانهای مطلوب در ایران
در قالب مجموعهای از تالشهای ستایشبرانگیز (نظیر بررسی تجارب بیش از 30
ساله در سازمان رسانهايجمهوري اسالميايران ،بررسي اسناد باالدستي مورد استناد
و استفاده در سازمان صداوسيما و بايدهاونبايدهاي مستنبط از آنها و مسئوليتهاي
چهارگانه اين رسانه در پيشگاه خداوند (دين و شريعت) ،مردم (مخاطبان) ،نظام و
محيطزيست و طبيعت ،بررسی بازخورد مخاطبان رسانه ملی ،انجام مصاحبههای
متمرکز و عمیق از دستاندرکاران رسانه و  »...به تدوین الگوي بومی پيشنهادي
براي هنجارهای رسانهاي جمهوري اسالمي ايران پرداختند و در نهایت ،در قالب دو
اصل «مشروع مقبول» و «مقبول مشروع» سعی کردند این هنجارهای رسانهای را
تدوین کنند .به نظر میرسد که به دلیل فقدان منشور اخالق حرفهای رسانهای و نبود
چشماندازی روشن برای این هنجارها ،دستاندرکاران رسانهای در فعالیتهای خود
گاه به شیوهای متضاد و متناقض در مواجهه با رخدادهای رسانهای یکسان برخورد
کردهاند .این امر ممکن است پیامدهای متفاوتی در جامعه به بار آورد و منجر به
زیانهای جبرانناپذیری در سپهر رسانهای کشور شود (احمدی و خجسته.)1399 ،
در چنین چشماندازی است که شناخت الگوی هنجارهای رسانهای مطلوب خبرگزاری

جستـاری بـر هنجــار
رســانــهای مطلــوب
خبـرگزاری بینالمللی
داخــــــل کشــــور
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کشور اهمیت مییابد چراکه این الگو بر تمام جنبههای فعالیت یک خبرگزاری
بینالمللی داخلی رو به رشد و توسعه حرفهای ،بهطور خاص تأثیرگذار است .با توجه
به این فقدان و اقدامات مؤثر نظری و پژوهشی دانشوران ،پژوهشگران و سیاستگذاران
فرهنگی داخل ایران ،پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که هنجارهای رسانهای
مطلوب خبرگزاریهای بینالمللی داخل کشور به چه صورتی تدوین شدهاند.

پیشینه پژوهش

بـرای تدویـن الگوهـای مفهومـی و نظـری هنجارهـای رسـانهای بومـی در
ایـران ،اقدامـات پژوهشـی و تحقیقاتـی محـدودی بـه صـورت جسـته و گریختـه از
سـوی اندیشـوران و پژوهشـگران ایـران صـورت گرفتـه اسـت .در یکـی از مهمترین
تالشهـای پژوهشـی در ایـن زمینه ،احمدی و خجسـته ( )1399با انتقاد از سـیطره
گفتمـان غربـی در تدویـن هنجارهـای رسـانهای مطلوب در ایـران به تدویـن الگوي
بومـی پيشـنهادي بـراي هنجارهای رسـانهاي جمهوري اسلامي ايـران پرداختهاند و
در نهایـت ،در قالـب دو اصـل «مشـروع مقبـول» و «مقبول مشـروع» سـعی کردهاند
ایـن هنجارهـای رسـانهای را تدویـن کنند.
خواجهسـروی و بیـات ( )1396نیـز نشـان دادهانـد هـر تالشـی برای الگوسـازی
رسـانهای در ایـران بایـد بـا تکیـه بـر هنجارهـای بنیادینـی ماننـد «دینمـداری»،
«اخالقمـداری»« ،امیدبخشـی» و «آگاهیبخشـی» برسـاخته شـود .آنـان بـرای
برسـاخت ایـن هنجارهـای رسـانهای ،به مجموعـهای مرکـب از موضوعات و مسـائل
مختلـف همچـون ایجاد تمـدن نوین اسلامی ،افزایـش جمعیت ،حفـظ هویت ملی،
دشمنشناسـی ،تشـویق بـه ازدواج ،آگاهـی در خصـوص چالشهـای کشـور ،تبیین
بحرانهـای غـرب و  ...اشـاره کردهانـد.
خجسـته ( )1396نیـز دریافتـه اسـت کـه رسـانهها تولیـدات خـود را براسـاس
الگوهـای هنجـاری تعریفشـدهای کـه در تشـکیالت سـازمانها بروز و ظهـور دارند،
تولیـد میکننـد .ایـن الگوهـا در طـول زمـان تبدیـل بـه کلیشـههای قدرتمنـدی
میشـوند کـه خالصـی از آنهـا چنـدان میسـر نیسـت.
باهنـر و ترکاشـوند ( )1388در نهایـت بـه تدویـن نظریـه هنجـاری رسـانهها در
ایـران بـر اسـاس دیـدگاه رهبـران انقلاب اسلامی پرداختهانـد .یافتههـای پژوهش
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آنـان نشـان داده اسـت کـه بـا توجـه بـه بافـت اجتماعی/سیاسـی متفـاوت ایـران از
کشـورهای غربـی ،الگـوی هنجـار رسـانهای ایـران بـا وجـود برخـی شـباهتها،
تفاوتهـای عظیمـی بـا سـایر الگوهـای رسـانهای در دنیـا دارد .آنـان بـر اسـاس
مؤلفههایـی ماننـد «جهانبینـی حاکـم»« ،حیـات ارتباطی»« ،خاسـتگاه اندیشـه»،
«مبدأشناسـی ،فرجامشناسـی و مقصدشناسـی ارتباطـی» و  ...بـه تفاوتهـای ایـن
الگوهـای هنجـاری رسـانهای اشـاره کردهانـد.

چارچوب مفهومی پژوهش

بـا توجـه به مسـئله پژوهـش حاضر به نظر میرسـد کـه امروزه رسـانههای ایران
(بهویـژه خبرگزاریهـا) در پیروی از یک هنجار رسـانهای بومی دچـار کژکارکردهایی
شـدهاند ،بـه نحـوی که در نبـود اصـول و جهانبینی شـفاف ،در برخی مـوارد هنگام
انتشـار اخبـار ،نوعی از سـردرگمی و آشـفتگی را تجربه کردهانـد .در بافت نظریههای
هنجـاری رسـانه ،مجموعـهای از الگوهـا و پاردایمهـای نظری وجـود دارد که هرکدام
از آنهـا متناسـب با بافـت فرهنگی/اجتماعـی و ژپولتیک خاص یـک منطقه یا نقاطی
از جهـان اسـت .هـر یـک از ایـن الگوهـای هنجـاری ،مشـخصکننده بایدهاونبایدها
در عملکـرد رسـانهها هسـتند؛ ازجملـه ایـن بایدهاونبایدهـا کـه برخاسـته از نظـام
اجتماعـی و فرهنگـی یـک جامعهانـد ،میتـوان بـه قوانیـن مکتـوب مربـوط بـه
رسـانهها ،پارههـای ایدئولـوژی و پیشفرضهـای ضمنـی موجـود در جامعـه اشـاره
کـرد .دیـدگاه هنجـاری رسـانه ،برآینـد مجموعـهای از بایدهاونبایدهـا در نهادهـای
متنوعـی اسـت کـه در تعامـل بـا رسـانه قـرار دارنـد ،رابطه رسـانه بـا هریـک از این
نهادهـا ،شـرایط و موقعیـت عمـل رسـانه ،مبانی فلسـفی و فکـری پایهگـذاران آن و
ریشـههای شـکلگیری رسـانه و نیـز ارزشهـا ،آموزههـا و اصـول دینـی ،ازجملـه
بسـترهای شـکلگیری نظریههـای هنجـاری در ارتباطـات جمعی به شـمار میروند
(باهنر و ترکاشـوند.)1388 ،
در همیـن زمینـه در حـال حاضـر ،شـش نظریـه هنجـاری رسـانهای در جهـان
وجـود دارد .اولیـن کوشـش بـرای بیـان این شـش نظریه دربـاره مطبوعات به سـال
 1956برمیگـردد کـه از سـوی سـیبرت و همکارانـش بهعنـوان الگوهـای حاکـم بر
مطبوعـات ارائـه شـد .سـیبرت دلیل تفـاوت اهداف با اشـکال و رفتارهـای مطبوعات
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را ناشـی از اثرپذیـری رسـانهها از سـاختارهای اجتماعـی و سیاسـی حاکـم بـر آنهـا
دانسـت و بـر ایـن اسـاس ،چهـار نظریـه اقتدارگـرا ،لیبرالـی ،مسـئولیت اجتماعـی
و کمونیسـم روسـی را معرفـی کـرد .پـس از او مریـل بـا ارائـه دسـتهبندی دوگانـه
(اقتدارگـرا ـ لیبرالـی) ،هاچتـن بـا تقسـیمبندی پنجگانـه (اقتدارگـرا ،کمونیسـم
روسـی ،توسـعهبخش ،انقالبـی و غربـی)  ،آلتشـول با سـه نظریـه (بازار ،مارکسیسـم
و پیشـرو) و سـرانجام مککوئیـل بـا افـزودن دو نظریـه توسـعهبخش و مشـارکت
دموکراتیـک بـه تقسـیمات چهارگانـه ایـن نظریـه ،آن را بهعنـوان نظریـه هنجـاری
رسـانهها معرفـی کردنـد (مککوئیـل.)164-180 :2020 ،
بـه دلیـل آنکـه نظریـه هنجـار رسـانههای شـوروی در حـال حاضـر در جهـان
منسـوخشـده اسـت ،در اینجـا مـا بـه پنـج نظریـه رایـج هنجـاری میپردازیـم.
نظریـه اقتدارگـرا :این اصطالح را سـیبرت وضع کرد و هنوز کام ً
ال مناسـبت دارد.
وجـه مشـترک همـه مـواردی کـه ایـن نظریـه در مـورد آنها صـدق میکنـد ،فقدان
هرگونـه اسـتقالل واقعـی بـرای ژورنالیسـتها و متابعـت آنهـا از قدرت دولت اسـت.
نظریـه اقتدارگرا گسـترش سانسـور و اعمال مجـازات برای سـرپیچی از رهنمودهایی
را کـه از خـارج بـر رسـانه تحمیل میشـود و بـه موضوعات سیاسـی مرتبط اسـت یا
تبعـات واضـح عقیدتـی دارد ،توجیـه میکند .اصول اساسـی این نظریـه عبارتاند از:
• رسـانهها نبایـد دسـت بـه اقدامـی بزنند کـه قدرت موجـود را تضعیـف کند یا
مخل نظم شـود.
• رسانهها باید همیشه و در نهایت ،مطیع یا تابع قدرت مستقر باشند.
• رسـانهها بایـد از توهیـن بـه اکثریـت یـا ارزشهـای غالـب اخالقی و سیاسـی
بپرهیزند.
• سانسور برای به اجرا درآوردن این اصول را میتوان توجیه کرد.
• حملـ ه غیرقابـل قبـول به مراجع قـدرت ،انحراف از سیاسـت رسـمی یا توهین
بـه اصـول اخالقی را بایـد جرم به حسـاب آورد.
• روزنامهنگاران یا سـایر شـاغالن و کارکنان رسـانهها در درون سـازمان رسانهای
خود فاقد اسـتقالل هسـتند (مککوئیل.)2020 ،
نظریـه آزادیخـواه :ایـن نظریـه کـه نامـی دیگـر بـرای «نظریـ ه آزادیخواهی»،
سـیبرت و سـایرین اسـت ،ریشـه در ظهور مطبوعات فـارغ از کنترل دولتـی در قرن
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هفدهـم دارد و هنـوز هـم بهعنـوان اصل اساسـی مشـروعیتبخش بـه مطبوعات در
دموکراسـی لیبـرال مـورد توجه اسـت .ایـن نظریه صرفـاً توصیه میکند کـه هر فرد
بایـد آزاد باشـد هرچه را میخواهد منتشـر کنـد و دارای چند حـق ازجمله حق آزاد
بـودن ،داشـتن عقیـده ،آزاد بـودن بیـان عقیده ،حق تجمع و ...اسـت .اصول اساسـی
ایـن نظریـه عبارتاند از:
• نشریات باید از هر نوع سانسور از پیش از سوی هر طرف ثالث آزاد باشند.
• عمـل انتشـار و توزیـع بایـد بـدون نیـاز بـه هرگونـه مجوز از سـوی هـر فرد یا
گروهی آزاد باشـد.
• حملـه بـه حکومـت ،مقامـات یـا احـزاب سیاسـی قابـل تعقیـب نیسـت ،حتی
بعـد از وقوع.
• برای نشر هیچ مطلبی نباید فشار واجباری در کار باشد.
• نشـر نظـر اشـتباه هـم درسـت ماننـد نشـر «حقیقـت» ،در مسـائل مربـوط به
عقیـده و بـاور تحـت حمایت قانـون قـرار دارد.
• هیچ محدودیتی نباید بر گردآوری قانونی اطالعات برای انتشار اعمال شود.
• هیـچ محدودیتـی بـرای صـادرات ،واردات و یـا ارسـال و دریافـت «پیـام» ،از
مرزهـای کشـور قابـل قبول نیسـت.
• روزنامهنـگاران بایـد در درون سـازمان خودشـان از میـزان قابـل مالحظـهای از
اسـتقالل حرفـهای برخـوردار باشـند (مککوئیـل.)164-180 :2020 ،
نظریـه مسـئولیت اجتماعـی :پیدایـش نظریـه مسـئولیت اجتماعـی مدیون یک
اقـدام یعنـی تشـکیل کمیسـیون آزادی مطبوعـات در سـال  1974در امریکاسـت.
نظریـ ه مسـئولیت اجتماعـی اسـتقالل را بـا تعهـد نسـبت بـه جامعـه درهـم
میآمیـزد و مبانـی اصلـی آن بـر ایـن فـرض اسـتوار اسـت کـه رسـانهها وظایفـی
اساسـی در جامعـه برعهـده دارنـد.
نظریـه مسـئولیت اجتماعـی ناچـار اسـت سـه اصـل بـه نسـبت ناسـازگار را بـا
یکدیگـر سـازگار کنـد؛ آزادی و انتخـاب فرد ،آزادی رسـانه و تعهد رسـانه نسـبت به
جامعـه .بـرای حل این ناسـازگاری ،نظریه یاد شـده به دو نوع راه حـل اصلی متمایل
اسـت :اول ،رشـد نهادهـای عمومی ،اما مسـتقل برای مدیریت پخش امـواج ـ تحولی
کـه بهنوبـ ه خود دامنه و اسـتحکام سیاسـی مفهوم مسـئولیت اجتماعی را گسـترش

جستـاری بـر هنجــار
رســانــهای مطلــوب
خبـرگزاری بینالمللی
داخــــــل کشــــور

38
پژوهشهای ارتباطی،
بیـستونــــهـم،
ســال 
شمـاره ( 1پياپي ،)109
بهـــــــــــار1401

میدهـد و دوم ،رشـد بیشـتر حرفهایگرایـی همچـون ابـزار تحقـق اسـتانداردهای
باالتـر عمـل در عیـن حـال کـه اصـل خودمدیریتی رسـانهها نیـز محفـوظ میماند.
اصـول اساسـی این نظریـه عبارت اسـت از:
• رسانهها باید تعهدات مشخصی را در مورد جامعه بپذیرند و انجام دهند.
• ایـن تعهـدات را بـا تعییـن اسـتانداردهای بـاال یـا حرفـهای آگاهیبخشـی،
حقیقـت ،دقـت ،عینیـت و تعـادل میتـوان بهجـا آورد.
• بـرای پذیـرش و اجرای این تعهدات ،رسـانه باید در چارچـوب قانون و نهادهای
مسـتقر خودگردان عمل کند.
• رسـانهها بایـد از هرچـه احتمـال دارد به جرم ،خشـونت ،بینظمـی اجتماعی و
یـا تهاجم بـه گروههای اقلیـت بینجامد ،جلوگیـری کنند.
•رسـانهها بهطورکلـی بایـد کثرتگـرا باشـند و گونهگونیهای موجـود در جوامع
را بازتـاب دهنـد و دسترسـی بـه دیدگاههـای گوناگـون و حتی پاسـخگویی افـراد را
امکانپذیر سـازند.
• جامعـه و عمـوم مـردم ،بـر اسـاس نخسـتین اصـل ایـن نظریـه از ایـن حـق
برخوردارنـد کـه از اسـتانداردهای بـاالی عمـل بهرهمنـد شـوند .پـس دخالـت برای
تضمیـن عرضـ ه ایـن کاالهـای عمومـی قابـل توجیـه اسـت.
• روزنامهنـگاران و متخصصـان رسـانهها بایـد در مقابـل جامعـه ،کارآفرینـان و
بـازار پاسـخگو باشـند (مککوئیـل.)164-180 :2020،
نظریـه توسـعهگرا :عناصـر هنجارهـای نظریـه توسـعهگرا ،باتوجـه بـه نقـش
مثبـت رسـانههای تجـاری در برانگیختن توسـعه یا مبارزات رسـانهها بـرای تحریک
دگرگونـی اقتصـادی و در جهـت جوامـع صنعتـی بـه وجـود آمدهانـد.
ایـن عناصـر بهویـژه بـا وابسـتگی و سـلطه خارجـی و اقتدارطلبـی خودسـرانه
مخالفانـد و از نقـش مثبـت رسـانهها در توسـعه ملی دفـاع میکنند .اصول اساسـی
ایـن نظریـه عبارت اسـت از:
• رسـانهها بایـد وظایـف توسعهبخشـی مثبتـی را کـه مبتنـی بـر سیاسـت
تثبیتشـد ه ملـی اسـت ،بپذیرنـد و بـه آن عمـل کننـد.
• بایـد بتـوان بـر اسـاس اولویتهـای اقتصـادی و نیازهـای توسـعهای جامعـه،
آزادی رسـانهها را محـدود کـرد.
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•رسانهها باید در محتوای خود اولویت را به فرهنگ و زبان ملی بدهند.
• در زمین ه اخبار و اطالعات ،رسانهها باید اولویت را به پیوندهای خود با کشورهای
در حال توسعهای که از نظر جغرافیایی ،فرهنگی و سیاسی به آنها نزدیکاند ،بدهند.
• روزنامهنـگاران و سـایر شـاغالن رسـانهها در زمینـ ه وظایـف خویـش ،یعنـی
گـردآوری اطالعـات و پخـش و نشـر آن ،در عیـن حال که دارای مسـئولیت هسـتند
بایـد از آزادی نیـز برخوردار باشـند.
ت رسـانهها،
• دولـت ایـن حـق را دارد کـه بـه نفـع اهـداف توسـعهای ،در فعالیـ 
مداخلـه یـا آن را محـدود کنـد ،در این راه اسـتفاده از ابزار سانسـور ،یارانـه و کنترل
مسـتقیم قابـل توجیه اسـت (مککوئیـل.)2020،
نظریـه مشـارکت دموکراتیـک :ظهـور رسـانههای پخـش عمومـی ،انتظـار
از نظامهـای رسـانهای را بـاال بـرد و ایـن بـاور بـه وجـود آمـد کـه آنهـا میتواننـد
در فراینـد طوالنـی اصلاح اجتماعـی و دگرگونـی دموکراتیکـی کـه بـا انقالبهـای
اقتصـادی و سیاسـی قـرن نوزدهـم آغـاز شـده بـود نقـش درخوری داشـته باشـند.
ایـن نظریـه ضـرورت وجـود رسـانههای یکنواخـت ،متمرکـز ،پرهزینـه،
بسـیارحرفهای ،بیتفـاوت و تحـت کنتـرل دولـت را نفـی میکنـد و طرفـدار
چندگانگـی ،کوچکـی مقیـاس ،محلـی بـودن ،نهادزدایـی ،جابهجایـی نقشهـای
فرسـتنده و دریافتکننـده ،پیوندهـای ارتباطـی افقـی در همـ ه سـطحهای جامعـه،
کنـش متقابـل و تعهـد اسـت (مککوئیـل .)164-180 :2020،اصـول اساسـی ایـن
نظریـه عبارتانـد از:
• ایـن از حقـوق تکتـک شـهروندان و گروههـای اقلیـت اسـت کـه به رسـانهها
دسترسـی داشـته باشـند و آنچـه را خـود فکـر میکننـد کـه بـه آن نیـاز دارنـد از
رسـانهها دریافـت کننـد.
• مؤسسات و محتوای رسانهها نباید تحت کنترل متمرکز سیاسی یا دولتی باشد.
•رسـانهها در درجـ ه اول ،متعلـق بـه مخاطبـان خـود هسـتند ،نـه سـازمانهای
رسـانهای حرفـهای یا مشـتریان رسـانهها.
• گروهها ،سازمانها و اجتماعات محلی باید رسان ه خود را داشته باشند.
• رسـانههای کوچـک ،تعاملـی و مشـارکتی بهتـر از رسـانههای پهـن دامنـه،
یکسـویه وحرفـهای هسـتند.
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• برخـی از نیازهـای اجتماعـی مربـوط بـه رسـانهها را مصرفکننـدگان فردی یا
ی آن بهخوبـی بازتـاب نمیدهند.
دولـت و نهادهـای اصلـ 
• ارتباطـات مهمتـر از آن اسـت کـه صرفـاً به متخصصان حرفهای سـپرده شـود
(مککوئیـل.)2020 ،

روششناسی پژوهش

پژوهـش حاضـر ،از روش کیفـی بـرای فهم مسـئله هنجارهای رسـانهای مطلوب
خبرگـزاری بینالمللـی داخـل کشـور بهـره گرفته اسـت .بـرای جمـعآوری اطالعات
و دادههـای خـام ،از روش مصاحبـه عمیق نیمهسـاختاریافته اسـتفاده شـده و جامعه
آمـاری را متخصصـان و کارشناسـان حـوزه رسـانه و خبرگـزاری،با سـابقه مدیریتی
در زمینـه خبـر و رسـانه خبری تشـکیل دادهاند ،بهطـور هدفمند ،پژوهشـگران پس
از مصاحبـه بـا  20متخصـص در حـوزه مـورد نظر به اشـباع نظری دسـت یافتهاند و
رویـه تحلیـل دادههای جمعآوریشـده ،تحلیـل موضوعی یا تماتیک ،از مرسـومترین
روشهـای تحلیـل دادههـای متنـی و مصاحبـهای بـوده اسـت کـه روشـی قابـل
دسـترس ،انعطافپذیـ ر و بهنحـوی فزاینـد ه محبـوب بـرای تجزی هوتحلیـل دادههای
کیفـی محسـوب میشـود (بـراون 1و کالرک.)2012 ،2
در ایـن روش از طریـق اسـتقرای تحلیلـی ،دادههـای مصاحبـهای در ارتبـاط
بـا ادراکات نظـری جامعـه مـورد مطالعـه طبقهبنـدی و بـر اسـاس آنهـا هنجارهـای
رسـانهای مطلوب خبرگزاری بینالمللی داخل کشـور ترسـیم شـده اسـت .همچنین
پژوهشـگران پـس از طی کردن مسـیر پژوهش و بـه دسـت آوردن مقولههای نهایی،
بخشـی از کدهـای نهایـی بـه دسـت آمـده ،بخشـی از مصاحبههای عمیـق مرتبط با
مقولههـای یـاد شـده و در نهایت ،نوع تحلیـل دادهها را در اختیـار مختصصان کیفی
و اسـتاد راهنما قرار داده و نسـبت به صحت و سـقم فرایند روششـناختی اطمینان
حاصـل کرده اسـت.

یافتههای پژوهش

تحلیـل دادههـای جمـعآوری شـده که به شـیوه کدگـذاری انجام گرفـت ،منجر
بـه اسـتخراج  53مفهـوم جزئـی 10 ،مضمـون فرعـی و  3مقولـه اصلـی ،از دادههای
 10سـؤال بـاز و نیمهسـاختار یافتـه پژوهش شـد.
1. Braun
2. Clarke
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 .1هنجارهای مرجعیت حرفهای
جهتگیری رسانهها در دنیایی که سرعت تبادل اطالعات به اوج خود رسیده است
و نقل جزئیات رخدادها و وقایع در آن ،در کوتاهترین زمان ممکن صورت میگیرد ،هر
کدام از خبرگزاریها دارای سطحی از مرجعیت خبری هستند که تحت تأثیر اتخاذ
سیاستهایی خاص ،آن را در طول زمان کسب کردهاند .بدیهی است که بسیاری از
کنش و واکنشهای افراد ،گروهها و مجامع مختلف تصمیمگیری و سیاستگذاری تحت
تأثیر آگاهیهایی قرار دارد که از خبرگزاریهای قابل استناد و معتبر دریافت میشود؛
بنابراین «مرجعیت حرفهای» از مواردی است که در یک همبستگی فزاینده با عوامل
مختلف ،اعتبار حرفهای و استناد به خبرگزاری را افزایش میدهد .از آنجا که پوشش
خبری خبرگزاریها در حال حاضر تحت تأثیر سلیقه و جریانهای ُخرد و کالن
اغلب سیاسی است و خطمشیهای کلی نیز از جانب عوامل نامبرده تعیین میشوند،
برنامهریزی برای نیل به مرجعیت حرفهای ذیل یک هنجار رسانهای ،قادر است جایگاه
و پایگاه یک خبرگزاری را به میزان قابل توجهی ارتقا دهد .عمده مضامینی را که به
شکلگیری چنین هنجاری منجر شدهاند ،میتوان «مشروعیت ماهیت»« ،روزآمدی»،
«مشروعیت آرمان» و «بازنمایی ارزشهای جمعی» دانست.
جدول  .1کدهای باز ،محوری و انتخابی مرجعیت حرفهای
Table 1. Open, axial, and selected code of Professional authority
کدهای باز
کد انتخابی کدهای محوری
مشروعیت ماهیت

مرجعیت
حرفهای

روزآمدی
مشروعیت آرمان
بازنمایی
ارزشهای جمعی

پاسخگو بودن ،بیطرفی در انتشار خبر ،حرفهایگرایی
خبرگزاری ،نبود سانسور ،توجه به مخاطب جهانی

استفاده از ابزارهای نوین فناوری در تهیه خبر ،استفاده از نیروی
انسانی حرفهای ،سرعت در خبررسانی ،تنوع شکل و قالب
محتوا ،تصاویر خبری زنده با کیفیت ،تولید محتوای باکیفیت
استقالل خبرگزاری ،حفظ ارزشهای پایدار ،انطباق با اخالق و
عدالت
حفظ سرمایه اجتماعی ،مطالبهگری ،مخاطبمحوری در خبر،
سانسور بر اساس مصالح عمومی

مشـروعیت ماهیـت :خبرگزاریهـا و رسـانههایی کـه در سـطوح ملـی و فراملـی
موفقیـت چشـمگیری حاصل کردهانـد ،اغلب دارای ماهیتی مشـروع بودهانـد و آن را
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ذیـل سیاسـتهای کاری و حرفـهای خود بازنمایـی کردهاند .بازنمایـی این هنجار در
میـان خبرگزاریها همیشـه بهطور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم ،بـا اسـتفاده از امکانات
رسـانهای و شـگردهای ویـژهای که برای تأثیرگـذاری بر مخاطب وجـود دارد ،صورت
میگیـرد .بـه ایـن معنـی کـه خبرگزاریهـا بایـد در هنـگام پوشـش رویـداد ،بـه
مخاطـب جهانـی توجـه الزم را داشـته باشـند و بـه نحـوی عادالنـه بـه رویدادهـای
جهانـی بپردازنـد تـا ضمـن بیطرفـی در انتشـار اخبـار نسـبت به هـر نـوع بازنمایی
جهـتداری پاسـخگو باشـند .بـرای نمونه بـه برخـی از گویههایی که ایـن مضمون را
برسـاختهاند ،اشـاره میشـود:
• بـرای اینکـه یـه خبرگـزاری بتونه اثرگذار باشـه ،یعنی اسـتناد سـایر رسـانهها
رو بهخـودش افزایـش بـده ،برنامهریزیهای منظم و کارشناسـی شـده زیـادی انجام
ً
مثلا یـه جوری خبرهای خودشـو دسـتهبندی میکنـه که به مخاطبـان القا
مـیده،
کنـه ایـن خبرگزاری منتقـده ،بیطرفه و غیـره (.)19-P
ً
اصلا متوجه نمیشـه و
• رسـانه طـوری سانسـور میکنـه کـه مخاطـب عـادی
ایـن ناشـی از رفتاریـه کـه در طول زمـان در پیـش گرفته که هرچی رو منتشـر کنم
همونه (.)6-P
• دیدیـن تـو بعضـی از وبسـایتهای خبـری و کانالهـا ،بین برنامههاشـون یه
تصاویـری نشـون مـیدن که مث ً
ال کسـی در حـال دوچرخهسـواری تو کوهـه یا یکی
داره بـه یـه حیـوان غـذا میده؟ اینـا همه بـرای اینه کـه خبرگزاری در ضمـن اینکه
کارشـو انجـام مـیده ،میخواد خودشـو طرفـدار ورزش و غیـره معرفی کنه تـا بتونه
اعتبارشـو باال ببره (.)8-P
روزآمـدی :بـا اسـتناد به تحلیـل دادههای پژوهـش ،یکی از مؤلفههـای مرجعیت
حرفـهای خبرگزاریهـا «روزآمـدی سـختافزاری و نرمافـزاری» آنهاسـت .ایـن
مؤلفـه بیشـتر بـر وضعیتـی داللـت دارد کـه در آن بـه جایـگاه خبرگـزاری اعتبـار
حرفـهای میبخشـد .هرچقـدر خبرگزاریهـا در فضـای رسـانهای ،تبـادل و تحلیـل
اخبـار نیرومند تری داشـته باشـند ،توفیق بیشـتری کسـب میکنند .ایـن نیرومندی
بهواسـطه اسـتفاده از زیرسـاختها و روسـاختهای همسـو و هماهنـگ بـا اقتضائات
دنیـای پیرامـون باشـد .خبرگزاریهـای روزآمـد بـا تشـخیص بـه موقـع نیازهـای
توسـوی ابزارهـای خـود را بـرای پوشـش آن نیازهـا بـهکار میبرنـد
مخاطبـان ،سم 
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و آنچـه در نتیجـه چنیـن اقدامـی حاصل میشـود ،افزایـش مرجعیت آنـان در میان
خبرگزاریهـای دیگـر اسـت .در ادامـه بـرای نمونـه ،بخشـی از دادههـا بهصـورت
گزینشـی در ایـن خصـوص نقـل میشـود:
• یکنواختـی ظاهـری و نبـود تناسـب بیـن فـرم و محتـوا به خصـوص در فضای
رسـانهای موجـود ،بهطورمعمـول افـت محسـوب میشـه و خبرگزاریهـا بایـد ایـن
مـوارد رو هـم در نظر داشـته باشـن تـا موفق بشـن (.)12-P
• افـرادی کـه توی خبرگـزاری کار میکنند ،از مدیر و مسـئول فنی و حروفچین
و  ...بایـد بـه کارشـون مسـلط باشـن و ایـن تسـلط هـم بایـد بـا معیارهـای روز دنیا
همخوانـی داشـته باشـه وگرنـه باعـث افـت اعتبـار یـه رسـانه خبـری میشـه و این
واقعاً مهمـه (.)3-P
• مخاطبـان تخصصـی و حتـی عـادی اخبـار رو از دریچههایـی تحلیـل و تعقیب
میکننـد کـه اطالعاتـش دسـت اول و تازه باشـه (.)4-P
مشـروعیت آرمـان :یـک خبرگـزاری مرجـع بهصـورت صریـح ،یـا ضمنـی ،از
ارزشهایـی تبعیـت میکنـد کـه از نظـر اخالقـی از میـزان توافـق باالیـی در سـطح
بینالمللـی برخوردارنـد .ایـن آرمانهـا در تعییـن جهتگیـری خبرگزاریهـا نقـش
برجسـتهای دارنـد ،بهنحـوی کـه پایبندی بـه آنها باعـث افزایش مرجعیـت حرفهای
و محبوبیـت رسـانهای میشـود .اگرچـه در دنیـای رسـانهها ،خبرگزاری مـا اغلب در
تقابـل بـا آرمانهـای مـورد توافـق و جهانشـمول رایـج نیسـتند ،پایبندی و کسـب
مشـروعیت از طریـق برجسـته کـردن آرمانهـای عمومـی یکـی از حربههایی اسـت
کـه برخـی از خبرگزاریهـا بهصـورت حرفـهای از ایـن طریـق بـر اعتبـار مرجعیـت
خـود بیفزاینـد و ایـن در حالـی اسـت که برخـی دیگر ،ناخـودآگاه توجـه چندانی به
ایـن قاعـده ندارنـد و آن را«بـا اهمیـت» ارزیابـی نمیکننـد .نظـر چند نفـر از افراد
مـورد مصاحبـه در ایـن زمینه به نحوی که در ادامه بیان شـده اسـت ،نقل میشـود.
• برخی از خبرگزاریها همیشـه بخشـی از فعالیت خود را به ترویج اندیشـههایی
اختصـاص مـیدن کـه موافق آزادی اندیشـه و احتـرام به اقلیتها و غیره اسـت؛اونها
بـا ایـن کار نشـون مـیدن کـه سـوگیریهایی اگـر هـم داشـته باشـند در خدمـت
توسعه انسـانی و اجتماعیه (.)7-P
• مـا میدونیـم یـه رسـانه هیچوقـت نمیتونـه کامل کامل مسـتقل باشـه یعنی

جستـاری بـر هنجــار
رســانــهای مطلــوب
خبـرگزاری بینالمللی
داخــــــل کشــــور

44
پژوهشهای ارتباطی،
بیـستونــــهـم،
ســال 
شمـاره ( 1پياپي ،)109
بهـــــــــــار1401

هرجـوری شـده در پشـت پـردهاش یـه قدرت سیاسـی یـا اقتصـادی قـرار داره ،ولی
اونـا زیرکانـه خودشـونو مسـتقل نشـون میـدن و در مورد عدالـت و برابـری و صلح و
غیـر محتـوا تولیـد میکننـد؛ همیـن سیاستهاسـت که باعث موفقیتشـون میشـه
(.)11-P
• خبرگـزاری بایـد همیشـه وجهـی از خبـر رو انعـکاس بـده و یـه کلّیـت مـورد
توافـق فراگیـر رو هـ م بهعنـوان یـه واکنـش خلـق کنـه (.)20-P
بازنمایـی ارزشهـای جمعـی :بازنمایـی ارزشهای جمعـی در بسـیاری از مواقع،
شـرط بسـیار مهمـی بـرای مخاطبان یک خبرگزاری محسـوب میشـود .بسـیاری از
افـراد و گروههـای اجتماعـی اخبـار مورد نیـاز خـود را از کانالهایی تأمیـن میکنند
کـه ارزشهـا در آن جایـگاه مشـخص و تعریـف شـدهای دارنـد .ایـن ارزشهـا در
خبرگزاریهایـی کـه دارای مرجعیـت باالیـی هسـتند ،ورای اخبـار و اطالعاتی که به
صـورت روزمـره بـه مخاطبان خـود ارائـه میدهند ،آگاهیهـای اجتماعـی مفیدی را
نیـز کـه برسـاخته از ارزشهـای اجتماعـی جامعهانـد بـه آنـان منعکـس میکنند .با
ایـن وصـف ،یکـی از هنجارهـای مهمی کـه باعث افزایـش مرجعیت یـک خبرگزاری
میشـود ،پوشـش نیازهایـی در مخاطبـان اسـت که بـرای آنان ذیـل ارزش اجتماعی
تعریـف شـده اسـت .علاوه بـر ایـن ،رسـانههای خبـری در چنیـن بسـترهایی گاه
نقـش مهمـی در پیدایـش یـک ارزش و نحـوه مواجهه بـا آن را ایفا میکننـد .در این
خصـوص نظـر چنـد تـن از افراد مـورد مصاحبـه برای نمونـه ارائه میشـود.
• ایـن تصویـر کـه خبرگزاریها فقـط وظیفه دارن اخبار رو پوشـش بـدن ،تصور
درسـتی نیسـت ،خبرگزاریهـا بایـد عِرقهای اجتماعـی و فرهنگی رو هـم بهصورت
حرفهای پوشـش بدن (.)16-P
• بسـیاری از خبرگزاریهـا بـرای کاهـش تأثیـرات منفـی و مخـرب یـک خبـر،
بعضـی مـوارد رو سانسـور میکنـن و ایـن قاعـده مـورد دفاعـه و بایـد باشـه (.)4-P
• از خبرگـزاری موفـق انتظـار اینـه کـه مخاطبـان را به سـمت رعایـت عرفها و
ارزشهـای فرهنگـی هدایـت کنـه؛ این کار بـا نحوه رسـاندن اخبار و پیامهـا این کار
عملی میشـه (.)6-P
 .2هنجارهای کاربردی (سیاستی)
بقا و ماندگاری خبرگزاریها در دنیایی که رقابت به بخش جداییناپذیر آن برای
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تأمین مقاصد و اهداف تبدیل شده است ،نیازمند اتخاذ و یا پیروی از سیاستهایی
است که بتوان بر اساس آن بیشترین بهرهبرداری را در مجاورت حفظ نقش و جایگاه
خود ضمانت کرد .هنجارهای کاربردی در این پژوهش ،بر کاربست شیوههایی که
تأمین چنین هدفی را مقدور میکنند ،تأکید دارند .در این خصوص نباید از نظر دور
ی و عملیاتیکردن آن در سطوح
داشت که رسانههای خبری بدون تعیین خطمش 
گوناگون درون ساختاری خود ،نمیتوانند در نیل به اهداف و به انجام رساندن
مأموریت خود ،توفیق معناداری را حصول نمایند .بههمین دلیل ،توسعه شعاع تأثیر
خود در درون جامعه و اخذ نتایج مطلوب ،تابع الزاماتی است که به شیوهای هنجاری،
تابعیت از برخی موارد را الزامآور میسازد .خبرگزاریها بهواسطه ابزارهای نوینی که در
معرض آنها قرار گرفتهاند ،مشروط به التزام به پارهای از قواعد تعریف شده ،میتوانند،
تحقق اهداف خود را تسهیل کنند .در همین زمینه ،آنچه از نظر متخصصان و اصحاب
نظر در این خصوص از برجستگی بیشتری دارد« ،لزوم تقویت جایگاه»« ،لزوم تنوع
پوششهای موضوعی» و «لزوم حفظ مخاطبان» ذیل مباحث و مضامین محوری بوده
است؛ ضمن اینکه هرکدام از این موارد ،بهنوبه خود ،وابستگی گریزناپذیری با چگونگی
کاربرد ابزارها و سیاستهای الزم برای پوشش مضامین یاد شده دارند .به این ترتیب
در ادامه ،به تشریح مضامین پرداخته میشود.
جدول  .2کدهای باز ،محوری و انتخابی هنجارهای کاربردی (سیاستی)
)Table 2. Open, axial, and selected code of Practical norms (policy
کدهای باز
کد انتخابی کدهای محوری
لزوم تقویت
جایگاه
هنجارهای
کاربردی
(سیاستی)

لزوم تنوع
پوششهای
موضوعی

لزوم حفظ و
جذب مخاطبان

اهمیت دادن به رقابت و داشتن مزیت رقابتی ،تدارک
سیستمهای بازخوردی ،تجهیز زیرساختها
تولید ویژه و اقناعی ،پوشش سوژه و موضوعهای مهم خبری
بهصورت آنی
ایجاد امید و انگیزه ،سرگرمیمحوری در خبرها ،فرا خبر و
فرآوری خبر ،تدارک بسترهای ارتباطی دوسویه با مخاطبان،
توجه به تفاوتهای سنی ،قومی ،مذهبی ،فرهنگی و ...
مخاطبان ،اجتناب از اهانت و تحقیر گروهها و ایجاد حساسیت،
معرفی و انعکاس توانمندیهایمخاطبان
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لـزوم تقویت جایگاه :تردیدی نیسـت کـه خبرگزاریهـا برای تقویـت جایگاه
و نقـش خـود ،ماننـد بنگاههـای اقتصـادی ،نیازمنـد اتخـاذ رویههایـی هسـتند کـه
بهواسـطه آن بتواننـد ،هسـتی رسـانهای و خبـری خـود را تقویـت کننـد .غفلـت از
چنیـن امـری در بازههـای زمانـی مختلـف ،تـداوم فعالیت آنهـا را با موانـع متعددی
مواجـه میسـازد کـه بازآرائـی آن نیز بـدون صرف منابعـی قابل مالحظـه امکانپذیر
بهنظـر نمیرسـدُ .مـراد از تقویـت جایـگاه در ایـن مبحث اتخاذ سیاسـتهایی اسـت
کـه بـا اسـتفاده از هـر یـک بتـوان اهـداف مـورد نظـر را پوشـش داد و در رویههـای
اجرایی به آنها متوسـل شـد .یکی از مباحثی که در این میان از حساسـیت بیشـتری
برخـوردار اسـت ،واقـف شـدن خبرگزاریهـا بـه ایـن امر اسـت کـه موجودیـت خود
را نسـبت بـه یکدیگـر در فضـای رسـانهای بینالمللـی مـورد ارزیابـی قـرار دهنـد تا
بتواننـد در جریـان رقابتپذیـری نیازهایشـان را تشـخیص بدهنـد .در ادامـه ،نمونـه
نظـر چنـد نفـر از افراد مـورد مصاحبه ارائه شـده اسـت:
• آنهـا [یعنـی خبرگزاریهـا] بایـد موقعیـت خـود را در سـطح فراملـی ببینند و
تنظیـم کننـد ،بایـد عملکـرد و روشهـای خبرگزاریهای مهـم دنیا را رصـد کنند و
خـود را نسـبت بـه آنها بسـنجند ،اگـر طالب حفـظ خود هسـتند (.)2-P
• برنامهریـزی بـرای اینکـه تأثیـر خبرگزاریهـای ما بیشـتر و بهتر شـود بسـیار
مهـم اسـت ،طـوری کـه تمـام امکانـات در دسـترس را باید صـرف بهبـود عملکرد و
کاراییشـان کـرد (.)14-P
• ورودی و خروجـی خبرگـزاری موفـق بـه شـکلیه کـه شـما میتونیـد همیشـه
کنتـرل و نظـارت مفیـدی داشـته باشـین ،بایـد ایـن اتفـاق بیفتـه کـه خبرگـزاری
بازخـورد فعالیـت خودشـو دریافـت کنـه نـه اینکـه وقتی خبری منتشـر شـد ،دیگه
رهـاش کنـه (.)15-P
لـزوم تنـوع پوشـشهای موضوعـی :عملکـرد رسـانهای خبرگزاریهـا
بهصـورت ویـژه ،تمرکـز بـر یـک موضـوع مشـخص و محـدود نیسـت؛ ایـن مسـئله
خصلتـی اسـت کـه از ویژگـی واکنشـی بـودن جریانهـای رسـانه ناشـی میشـود.
اهمیـت و اولویـت بازتـاب یـک موضـوع در راهاندازی ایـن جریانهـا مهمترین متغیر
اسـت و اهمیـت خـود این امـر نیز تا حـدود زیادی از جانـب جامعهای که بیشـترین
اثـر را از یـک جریـان دریافـت میکنـد نشـئت میگیـرد .بهعبارتدیگـر ،موضوعیت
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یافتـن یـک رویدادای که در خبرگزاریهـا به عنوان یک خبر و وارد فرایند رسـانهای
میشـود ،ناشـی از پیشبینـی واکنشهایـی اسـت کـه از جانـب جامعـه مخاطبـان
مفـروض در نظـر گرفتـه میشـود ،بـر این اسـاس ،لزوم تنـوع پوشـشهای موضوعی
در اهمیـت و اعتبـار یـک خبرگـزاری بهعنـوان یـک تدبیـر و سیاسـت برنامهریـزی
شـده ،تابـع یک هنجـار کاربردی اسـت .به این ترتیب ،روا داشـتن سیاسـتهایی که
ایـن مسـئله را در نظـر میگیرنـد ،اقدامی هوشـمندانه و نتیجهبخش تلقی میشـود.
در ایـن خصـوص بـرای نمونـه ،نظـر چند نفـر از افـراد مـورد مصاحبه نقل میشـود:
• پوشـش برخـی از خبرهـا یک نوع ُعرف محسـوب میشـه تو رسـانهها و اگه یه
خبرگـزاری بهـش توجهـی نکنـه مخاطبانش بـه این نتیجه میرسـن که این رسـانه
ضعیفـه و حتـی اگـه یـه موضوع دیگهرو هم به بهترین شـکل پوشـش بـده باز کمتر
مـورد توجـه قـرار میگیره؛ اینـو باید به عنوان یـک قاعده بپذیریـم (.)4-P
• اخبـار مهـم بـرای ایـن مهمـه کـه اکثـر خبرگزاریهـا منعکـساش میکنـن،
اگـه یـه خبرگـزاری تحت هر شـرایطی بهش اشـارهای نکنـه یک امتیـاز منفی براش
بهحسـاب مـیاد (.)19-P
• شـبکههای سـایبری کاری کردهاند که مخاطبان رسـانهها بیشـتر بشـن و این
مخاطبـان رو میشـه بالقـوه دنبالکننـده خبرگزاریهـا و پیامهای رسـانهای اونها در
نظـر گرفـت .پـس خبرگـزاری بای د هـر موضـوع رو بـه انـدازهای که کفایـت میکنه
پوشـش بده (.)12-P
لـزوم جذب و حفظ مخاطـب :اغلب مخاطبـان اخبـار را افراد عادی تشـکیل
میدهنـد .از آنجـا کـه سـلیقه و عالقمندیهـای ایـن افـراد متنـوع و گاه متضاد هم
اسـت ،پوشـش نیازهـای آنان بـرای روی گردان نشـدن از یـک خبرگزاری ازسـویی
و تولیـد محتواهـای جـذاب بـرای روی آوردن مخاطبـان جدیـد از سـوی دیگـر ،از
هنجارهایـی اسـت کـه وجه کاربـردی آن ذیـل یک سیاسـت قابل پیگیـری ،اولویت
ویـژهای دارد .خبرگزاریهـا برای افزایش سـطح مطلوبیت خود لزومـاً نیازمند کاربرد
سیاسـتهایی هسـتند کـه بـا اجرایی کـردن و اتـکا به آنهـا ،مهمترین سـرمایه خود
(مخاطبـان) را حفـظ کننـد .اهمیـت ویـژه مخاطبـان بـرای خبرگزاریهـا بهگونهای
اسـت کـه همـه اقداماتشـان بـرای تأثیرگـذاری بـر آنـان اسـت و تحقـق اهدافشـان
ً
کاملا تهـی بهنظـر میرسـد .بنابـر یافتههـای پژوهـش ،برخـی از
بـدون مخاطـب
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مصاحبهشـوندگان در خصـوص مقولـه حاضـر ،بر ایـن اعتقاد بودند کـه خبرگزاریها
بایـد منجـر بـه ایجـاد نشـاط ،امیـد و انگیـزه در بیـن شـهروندان سرتاسـر ایـران
شـوند و در هنـگام پوشـش اخبـار و تولیـد محتـوا ،بـه تفاوتهـای سـنی ،فرهنگی،
قومـی و مذهبـی مخاطبـان توجـه ویژهای نشـان دهنـد .در این خصوص ،بخشـی از
دیدگاههـای چنـد نفـر از افـراد مـورد مصاحبـه ارائه میشـود:
• مخاطـب فقـط و فقـط خبـر نمیخـواد ،همـه میدونیـم که بـرای بسـیاری از
افـراد جامعـه ،اخبـار یه سـرگرمی و یه عادت روزمره اسـت ،خبرگـزار نیرومند از این
چیـزا غفلت نمیکنـه (.)5-P
• تنـوع زیـاد مخاطبـان بایـد در نظر گرفته بشـه ،بـا برنامهریزی دقیـق هم باید
در نظـر گرفتـه بشـه ،مث ً
ال طوری نباشـه که به کسـی توهینی بشـه ،بعـد خبرگزاری
بیـاد معـذرت خواهـی کنه ،مطمئن هم باشـید ایـن کار وجهـهاش رو خیلی تخریب
میکنـه (.)9-P
• درحـال حاضـر تنـوع رسـانههای خبـری تـا حدیه کـه نگهداشـتن مخاطب و
جـذب اون بـرای رسـانهها اولویـت مهمی محسـوب میشـه (.)13-P
 .3هنجارهای ارزشی
کمیت و کیفیـت رفتار
ارزشهـا بهمثابـ ه ابزارهـای نرمـی هسـتند که در تعییـن ّ
رسـانهای خبرگزاریهـا نقـش اجتنابناپذیـری بـر عهـده دارنـد .ارزشهـا از تعدد و
تنـوع زیـادی برخوردارنـد و متأثر از فضـای فرهنگی ،سیاسـی ،اجتماعـی ،اقتصادی
و  ...جامعـهای کـه در آن بهوجـود آمدهانـد ،محتـوا و اَشـکال زیـادی دارنـد؛ بنابراین
خبرگزاریهـا بـرای هنجارهای رسـانهای خود ،به ناچار پیرو آنها هسـتند و بسـیاری
در نتیجـه اهمیـت یـک ارزش و ترویـج آن تأسـیس شـدهاند .در بافتـار ارزشـی هـر
جامعـه ،همـواره خطوطـی از مقاومت ،سـازگاری و تعامـل ،مشـارکتجویی ،تفاهم و
غیـره وجـود دارد کـه رسـانهها بهصـورت مسـتقیم یـا بـا واسـطه در حفـظ و تکریم
آنهـا فعالیتهـای خـود را سـازماندهی میکننـد .برخـی از ارزشهـای رسـانهای
خبرگزاریهـا بـرای تضعیـف یا تقویت یـک ارزش بیگانه و مناقشـه برانگیـز پردازش
میشـود و بهعنـوان هـدف اصلـی مـورد پیگیـری قـرار میگیـرد .بای دونبایدهـای
ارزشـی بهعنـوان یـک ضـرورت و یـک تکلیـف رسـانهای ،همیشـه تابـع اتخـاذ یک
عملکـرد مشـخص نیسـتند و متغیرهـای زیـادی در نحـوه بازنمایـی ،دفـاع ،ذم و یـا
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مـدح آن تأثیرگذارنـد .ایـن امر برای وجهه رسـانهای خبرگزاریها به سـبب سـاختار
و ماهیـت درونیشـان از یکسـو ممکـن اسـت بهصـورت کامـل ،معطـوف بـه خصلت
حرفـهای بـودن در رسـانه در نظـر گرفتـه شـود ولـی از سـوی دیگـر ،ایـن امـکان
نیـز وجـود دارد کـه خصایـص و مختصـات یـک ارزش بهصـورت کامـل رسـانه را
معطـوف بهخـود کنـد ،در هـر دو حالت ،تقـدم و تأخـر ارزشها جهتهای رسـانهای
خبرگـزاری را تحـت تأثیـر قـرار میدهد.
جدول  .3کدهای باز ،محوری و انتخابی هنجارهای ارزشی
Table 3. Open, axial, and selected code of Value norms
کدهای باز
کد انتخابی کدهای محوری
ارزشهای
حرفهمحور
هنجارهای
ارزشی

ارزشهای
سیاستمحور
ارزشهای
اجتماعمحور

آزادی بیان ،دسترسی آزاد به اطالعات ،جریانسازی خبری،
دروازهبانی خبر ،آزاداندیشی و خردگرایی ،منابع معتبر ،خبرنگار
آزاد ،تولیدات تخصصی و موضوعی ،اعتمادافزایی و اعتبارگرایی
نقد نظام سلطه ،پرداختن به جبهه مقاومت ،ترویج الگویهای
بومی ،بازتاب ارزشهای انقالبی
شهروند خبرنگار ،ترویج مشارکت دموکراتیک ،بهبود و اصالح
وضعیت اقتصادی ،جلب مشارکت در توسعه ،اخبار اقتصادی
و توسعهای ،پردازش موضوعهای اجتماعی ،تقویت مسئولیت
اجتماعی

ارزشهای حرفهمحور :خبرگزاریها به حکم ماهیت رسالتشان از نظر اخالقی
و حرفهای خود را ملزم به رعایت قواعد ،دستورات ،الگوها و سیاستهایی میکنند که
از نظر قانونی و ُعرفی نیز پشتیبانی میشود و میتوان از آنها با نام ارزشهای حرفه
محور یاد کرد .این ارزشها در بطن و محتوای تمامی رویههای تخصصی و حرفهای
خبرگزاریها قرار دارند و بخش تفکیکناپذیر بای دونبایدهای رسانهای آنها را تشکیل
میدهند .همچنین اغلب آنها جهانشمول هستند و در بسیاری از مراجع علمی
بهمنزله معیارهای ارزیابی و سنجش اعتبار خبرگزاریها کاربرد دارند .حرفهمحوری
ارزش در تعیین مرزها و خطوط فعالیت رسانهای خبرگزاریها نقش مستقیمی داشته
و پایبندی به آن ،جایگاه و پایگاه آنها را برجسته میکند .البته شایان ذکر است که
برخی از این ارزشها ،متأثر از متغیرهای عقیدتی سیاسی کمتر عملی میشوند ،در
نتیجه نمیتوان بهصورت مسلم ،رسانهای خبری را یافت که از قواعد و ارزشهای
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حرفهای خود عدول نکرده باشد .بر این اساس ،مکلف بودن رسانه به ارزشهای
حرفهای خود را میتوان تابعی از طرز تلقی و پنداشت نظام و ساختار سیاسی حاکم
بر جامعهای دانست که خبرگزاری رسمیت خود را از آن کسب کرده است در زیر به
نقل چند مورد از دیدگاههای افراد مورد مصاحبه در این خصوص پرداخته میشود:
• یـک خبرگـزاری معتبـر نبایـد ارزشهـای جامعه مدنـی را نقض کند یـا آن را
نادیـده بگیـرد ،ایـن ارزشها مختـص به یک جامعه خـاص مانند کشـورهای اروپایی
یا امریکایی نیسـتند (.)15-P
• امـروز ارزشهـای اخالقی و حرفهای سـلیقهای شـده و این اص ً
ال خوب نیسـت؛
یعنـی هرکـس داره بـه نفـع خودش تفسـیر میکنه ،البتـه باید منصف بود ،بسـیاری
از ایـن ارزشهـا در برخـی از کشـورها تا حد رضایتبخشـی رعایت میشـه (.)7-P
• خبرگـزاری بایـد ارزشهـای حرفهای رو بیـش از هر موضوعی مـورد توجه قرار
بـده ،اینجـوری نباشـه که سـلیقهای عمل کنـه و تابـع جریان خاصی باشـه ،اصلش
هـم همینـه ،صداقـت در تمام شـئون رسـانهها واقعاً واجبـه و نبایـد در این خصوص
تبعیض قائل بشـن (.)13-P
ارزشهـای اجتماعمحور :این مضمـون بهعنـوان یکی از مؤلفههـای هنجاری
ارزشـی ،موجودیت خبرگزاری را به سـمت اثربخشـی و کارایی هدایت میکند .برای
نیـل بـه چنیـن امری الزم اسـت کـه خبرگزاریهای بخشـی از نیرو و منابـع خود را
صـرف اقداماتـی کنند که بهواسـطه تعامالت دوسـویه و چندسـویه حاصل میشـود.
سـازوکار چنیـن تعامالتـی باعـث برانگیختـن و مطـرح شـدن مسـائلی میشـود که
پنداشـتهای توسـعهخواهی بخشـی از ماهیـت خبرگـزاری را تعریـف میکنـد.
اگرچـه بهطـور طبیعـی غالـب خبرگزاریهـا ،موضوعـات اجتماعـی ،اقتصـادی،
فرهنگـی ،سیاسـی و ...را بـه انـدازه یکسـان پوشـش میدهنـد ،1مقصـود از پردازش

موضوعـات خبـری مختلـف ،ارائـه تحلیل و تفسـیرهایی اسـت کـه ب ه شـیوهای ذاتی
مـروج توسـعهاند .نهادگرایـی در توسـعه در ایـن مضمـون ،داللـت بر نهادینـه کردن
انگارههایـی بـا چنیـن خصوصیاتـی دارد .در ادامه ،بـرای نمونه ،نظر تعـدادی از افراد
مـورد مصاحبـه نقل میشـود:
• خبرگزاری باید رسالت خودش رو فراتر از انتقال خبر صِ رف ببینه ،چون واقعاً
توان این رو داره که در انتقال و درونی کردن رفتارهای مفید اقتصادی و اجتماعی
و غیره ،نقشآفرینی کنه و زمینههای ظهور توسعه رو حداقل معرفی کنه (.)10-P
 .1البته درجه اهمیت و اولویت خبرها نقشی تعیین کننده دارد.
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• مطالعـه در ایـن زمینـه کـه یـک خبرگـزاری موفق با چه روشـیهایی قـادر به
افزایـش احسـاس تعلـق افـراد به جامعه اسـت ،از دیـد من موضوع ضـروری و مهمیه
(.)18-P
• حواشـی زیـادی کـه خبرگزاریهـا بهـش توجـه نشـون مـیدن ،فقـط باعـث
اتلاف منابـع اسـت در حالـی کـه توسـعهیافتگی و افزایش میـزان شـاخصهای اون
همیشـه یـک دغدغـه فـوق مهـم برای کشـوری مثل کشـور خودمـون بـوده (.)1-P
در بافـت کشـور ایـران ،ایـن امـر بـه معنـی آن اسـت کـه خبرگزاریهـا بایـد
در تولیـد محتـوا و بازتـاب رویدادهـا ،ارزشهایـی ماننـد مشـارکت دموکراتیـک و
مسـئولیت اجتماعـی را در بیـن شـهروندان رواج دهند و بهعنوان ابزار توسـعه ،مردم
را بـا برنامههـای اقتصـادی و توسـعهای دولـت همـراه کننـد.
ارزشهـای سیاسـتمحور :ایـن ارزشهـا بهطورمعمـول ،موضوعاتی هسـتند
کـه مـواد مـورد نیـاز را بـرای تأمیـن سـهمی از تغذیـه فکـری مخاطبان بهشـیوهای
بیواسـطه فراهـم میکننـد .به عبارت دیگـر ،عملکرد این هنجار ارزشـی بهشـیوهای
اسـت کـه توجـه و عنایت مخاطبـان را در طی یـک فرایند زماندار بـه خود معطوف
میکنـد .بحـث حاضـر بـا بهحسـاب آوردن ارزشـگذاریهایی کـه افـراد در طـول
دوران زندگـی خـود بـا آن مواجـه بودهانـد ،نسـبت زیـادی پیـدا میکنـد ،در نتیجه
خبرگزاریهـا در ایـن خصـوص بایـد جوانبـی را رعایـت کننـد و بـهکار ببرنـد کـه
متناسـب بـا چنیـن ارزشهایـی باشـد .شـایانذکـر اسـت کـه ایـن ارزشهـا بـرای
مخاطبـان ویـژه برخـی از رسـانههای خبری ،ذیـل تفاسـیر ایدئولوژیک ً
قبلا معرفی
کمیـت و کیفیـت پیامهـای رسـانهای بـرای این دسـته ،تأثیری بـر تغییر
شـدهاند و ّ
گرایشهـای آنـان نـدارد؛ در مقابـل ،بـرای برخـی از افـراد ممکـن اسـت زمینههای
پیوسـتن بـه دایـره مخاطبـان ویـژه را فراهـم کنـد کـه در ایـن مبحث ،دسـته اخیر
اهمیـت بیشـتری دارنـد .بنابـر یافتههـای حاصـل از مصاحبـه ،ایـن امر بـدان معنی
اسـت کـه خبرگزاریهای ایـران باید به نقد نظام سـلطه و بازتـاب ارزشهای انقالبی
بپردازنـد .بنابـر نظـر مصاحبهشـوندگان این ابزارهـای ارتباطی میتوانند بـا پرداختن
و بازنمایـی هرچـه بیشـتر جبهـه مقاومـت و به طـور کامل نفی اسـتکبار و اسـتعمار
جهانـی ،پیامـی روشـنی بخـش به مردم سـتمدیده در سرتاسـر جهان برسـانند .نظر
تعـدادی از افـراد مـورد مصاحبـه پژوهـش برای نمونه نقل شـده اسـت:
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• خبرگـزاری متعهـد بایـد علیه ارزشهایی کـه اعتقادات و ارزشهـای انقالب رو
دچـار چالـش میکنـن با تـوان مضاعف مقابلـه کنه و ادراک درسـت رو بـه مخاطب
منتقـل کنه (.)20-P
• یـه خبرگـزاری کارآمـد و اثربخـش بایـد انعـکاس ثروتهـا و ظرفیتهـای
فرهنگـی ،اعتقـادی و دینـی جامعه ،بخشـی از فعالیتش رو تشـکیل بـده و بهصورت
جـدی ،هـم توصیـف کنـه و هـم بـه تفسـیر و هـم تحلیـل بپـردازه ،این یه رسـالت
انـکار نشـدنیه (.)8-P
• خبرگزاریهـای مـا بایـد پیـام مبـارزه بـا اسـتکبار و اسـتعمار را بـه جهانیـان
برسـانند و وجوه تیره سیاسـتهای صلحسـتیزانه اسـتکبار جهانی را خطمشـی خود
قرار دهنـد (.)1-P

مدل نهایی پژوهش

خبرگزاريهـا نقلکننـده و راوي رویدادهـا شـدهاند و بـه مـا اطلاع میدهنـد
کـه چـه اتفاقـی چگونـه به وقوع پیوسـته اسـت .پس نقـش و کارکـرد خبرگزاريها،
تولیـد وانتشـار خبـر اسـت و کار خبرنـگاران و گزارشـگران تبدیـل رویـداد بـه خبر،
بنابرایـن میتـوان گفـت کـه نقـش مهـم خبرگزاريهـا ،بازنمایـی جهـان واقعیـت
اسـت (مهـدیزاده .)124 :1384 ،امـا توجـه بـه ایـن امـر بهغایـت ضـروری اسـت
کـه خبرگزاریهـا همسـو بـا ایفـای این نقـش همـواره نمیتواننـد کامیابـی چندانی
حاصـل کننـد و بازدارندگـی برخـی از عوامـل را در ایـن زمینـه نمیتـوان نادیـده
گرفـت .در ایـن میـان ،لزوم کاربسـت هنجارهـای رسـانهای در خبرگزاریهای بومی
کشـور امـری گریزناپذیر اسـت .تحلیل یافتههای این پژوهش به تفکیک سـه دسـته
هنجارهـای رسـانهای فراگیـر ،مرجعیت حرفـهای ،هنجارهای کاربـردی و هنجارهای
ارزشـی منجـر شـد کـه لـزوم عنایـت بـه آنهـا بهمنزله یـک اقـدام راهبـردی ،نقش
اجتنابناپذیـری در توسـعه نقـش و افزایـش عملکردشـان خواهد داشـت.
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شکل  .1مدل نهایی پژوهش
Figure 1. The final research model
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بحث و نتیجهگیری

در خصـوص تدویـن الگوهـای هنجـاری رسـانهای در ایران تالشهـای محدودی
صـورت گرفتـه اسـت .پژوهـش حاضر در همین زمینه کوشـیده اسـت بـا بهرهگیری
از روش کیفـی ،بـه فهـم مسـئله هنجـار رسـانهای مطلـوب خبرگـزاری بینالمللـی
در داخـل کشـور بپـردازد .یافتههـای حاصـل از تحلیـل تماتیـک دربرگیرنـده سـه
تـم اصلـی «هنجارهـای مرجعیـت حرفـهای ،هنجارهـای کاربـردی (سیاسـتی) و
هنجارهـای ارزشـی» بود .یافتههـای مرتبط بـا «هنجارهای مرجعیـت حرفهای» نیز
نشـان داد کـه چون پوشـش خبـری خبرگزاریها در حال حاضر ،تحت تأثیر سلایق
و جریانهـای ُخـرد و کالن بـه طـور عمده سیاسـی اسـت و خطمشـیهای کلی نیز
از جانـب عوامـل نامبـرده تعییـن میشـوند ،برنامهریـزی بـرای نیـل بـه مرجعیـت
حرفـهای ذیـل یـک هنجـار رسـانهای ،قادر اسـت جایـگاه و پایـگاه خبرگـزاری را به
میـزان قابـل توجهـی ارتقا دهـد .یافتههای ایـن پژوهش از یـک منظر ،بـا یافتههای
خجسـته ( )1396همسـو اسـت .او در پژوهشـی نشـان داد کـه رسـانهها نیـاز دارند
بـرای پیشـگیری از آشـفتگی در هنـگام تولید محتوای رسـانهای ،از الگو یـا الگوهای
متعیـن هنجـار رسـانهای پیروی کننـد .تم حاضـر دربرگیرنده کدهـای محوری نظیر
«مشـروعیت ماهیـت»« ،روزآمـدی»« ،مشـروعیت آرمـان» و «بازنمایـی ارزشهـای
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جمعـی» بـود .بنابـر یافتههـای حاصـل از مصاحبههـا ،مقولـه «مشـروعیت ماهیت»
بـه ایـن معنی اسـت کـه خبرگزاریهـای فعال در سـطوح ملی و فراملی اغلب سـعی
دارنـد از طریـق چارچوبهـای رسـانهای ،خطمشـیهای کلـی و سیاسـتورزیهای
کلـی رسـانهای در قالـب سیاسـتهای کاری و حرفـهای خـود بـرای خویشـتن
نوعـی مشـروعیت و اعتبـار کسـب کننـد .همچنیـن مقولـه «روزآمـدی» بـه معنای
بهرهگیـری خبرگزاریهـا از فناوریهـا و بسـترهای سـختافزاری و نرمافـزاری
همسـو بـا اقتضائـات دنیـای نوین بـرای پاسـخگویی به نیازهـای متنـوع مخاطبان و
افـزودن بـر نقـش مرجعیتشـان اسـت .مقولـه «مشـروعیت آرمـان» نیز ناظـر به این
امـر اسـت .پیوندسـازی خبرگزاریهـا بـا اصـول اخالقـی عـام و جهانشـمول باعـث
افزایـش مرجعیـت حرفـهای و محبوبیـت رسـانهای آنها میشـود.
در نهایـت اینکـه مقولـه «بازنمایـی ارزشهـای جمعـی» بـه ایـن معنا اسـت که
تصویرسـازی و انتشـار مکـرر ارزشهـای جمعـی از طریـق خبرگزاریهـا ،منجـر بـه
مرجعیـت ،آنهـا میشـود .علاوه بـر ایـن ،بخشـی دیگـر از یافتههـای پژوهـش ،در
خصـوص «هنجارهـای کاربـردی (سیاسـتی)» بـود .ایـن کـد اصلـی نشـان مـیداد
کـه خبرگزاریهـا جهـت احـراز اعتبـار و کسـب مرجعیـت ،بنابـه بافـت هـر جامعه،
ناچـار ازرعایـت هنجارهـای اجتماعـی خاصـی هسـتند .این تـم دربرگیرنده سـه کد
محـوری «لـزوم تقویـت جایـگاه»« ،لـزوم تنـوع پوشـشهای موضوعـی» و «لـزوم
حفـظ مخاطبـان» بـود .مقولـه «لـزوم تقویـت جایـگاه» ناظـر بـر ایـن امر اسـت که
خبرگزاریهـا بـرای تقویـت جایـگاه خـود در فضای رقابتـی رسـانهای ،نیازمند اتخاذ
رویههایـی (ماننـد سـنجش موجودیـت خود نسـبت بـه سـایر خبرگزاریهـا) جهت
دسـتیابی بـه اهـداف هسـتند .مقولـه «لـزوم تنـوع پوشـشهای موضوعـی» ناظر بر
ایـن امر اسـت کـه تنوع پوشـشهای موضوعـی در اهمیـت و اعتبار یـک خبرگزاری
بهعنـوان یـک تدبیـر و سیاسـت برنامهریزی شـده تابع یـک هنجار کاربردی اسـت و
در نهایـت ،مقولـه «لـزوم حفـظ مخاطبان» بـه این امر اشـاره دارد کـه خبرگزاریها
بـرای افزایـش سـطح مطلوبیـت خـود لزومـاً نیازمنـد کاربرد سیاسـتهایی هسـتند
کـه بـا اجرایـی کـردن و اتـکا به آنهـا بتواننـد مهمترین سـرمایه خود (مخاطبـان) را
حفـظ کنند.
آخریـن بخـش یافتههـا ،مرتبط با «هنجارهای ارزشـی» اسـت .ایـن مقوله اصلی
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نشـان مـیداد کـه خبرگزاریهـا بنابـر تأثیرشـان از بافتهـای فرهنگـی ،سیاسـی،
اجتماعـی و اقتصـادی متفـاوت ،از اصـول و هنجارهـای ارزشـی متمایـزی پیـروی
میکننـد .یافتههـای ایـن بخـش از پژوهـش بـا یافتههـای احمـدی و خجسـته
( ،)1399خواجهسـروری و بیات ( )1396و باهنر و ترکاشـوند ( )1388همسـو است.
هـر یـک از ایـن پژوهشـگران بـه نحـوی متفـاوت نشـان دادنـد کـه هرگونه تالشـی
بـرای ترسـیم یـک مـدل هنجاری رسـانهای در ایـران ،باید بـه فرهنـگ و ارزشهای
بومـی کشـور رجعـت کند .ایـن کد اصلـی دربرگیرنـده کدهای محـوری «ارزشهای
حرفهمحـور»« ،ارزشهـای سیاسـتمحور» و «ارزشهـای اجتماعمحـور» بـود.
یافتههـای پژوهـش در خصـوص مقولـه «ارزشهـای حرفهمحور» نشـان مـیداد که
خبرگزاریهـا بـه حکـم ماهیـت رسالتشـان از نظر اخالقـی و حرفهای خـود را ملزم
بـه رعایـت قواعـد ،دسـتورات ،الگوهـا و سیاسـتهایی میکننـد کـه از نظـر قانونـی
و ُعرفـی نیـز پشـتیبانی میشـود .همچنیـن مقولـه «ارزشهـای سیاسـتمحور» به
معنـی پیـروی خبرگزاریهـا از اصـول و ارزشهای سیاسـتی خاص تحـت گروههای
بانفـوذ سیاسـی اسـت .در نهایـت اینکـه «ارزشهـای اجتماعمحـور» به معنـای این
امـر بـود کـه خبرگزاریهـا بـا درونـی کـردن ارزشهـای اجتماعـی در نهـاد جامعه
مخاطبـان ،گام بلنـدی در احـراز اعتبـار برمیدارنـد.

پیشنهادها

• از آنجـا کـه بخشـی از یافتههـای پژوهـش در ارتبـاط بـا «روزآمـدی» اسـت،
پیشـنهاد میشـود کـه مدیـران ،سـردبیران و سیاسـتگذاران خبرگزاریهـا از
فناوریهـای نویـن ارتباطـی (و بهویـژه شـبکههای اجتماعـی) بـه صـورت گسـترده
بهـره ببرنـد و الگوهـای هنجـاری و ارزشـی خـود را بـرای مخاطبـان جهانی تشـریح
کنند .
• از آنجـا کـه بخشـی از یافتههـای پژوهـش مرتبـط بـا «لـزوم جـذب و حفـظ
مخاطـب» اسـت ،پیشـنهاد میشـود کـه مدیـران ،سـردبیران و سیاسـتگذاران
خبرگزاریهـا بـا قـرار دادن بخشـی از تکیـه و تأکیـد اصلـی بـر کشـورهای فارسـی
زبـان منطقـه ،مخاطبـان فارسـی زبـان را پوشـش دهنـد.
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نوآوری پژوهش

هرچنـد بـرای صورتبنـدی الگوهـای مفهومـی و نظری هنجـار رسـانهای بومی
در ایـران ،اقدامـات پژوهشـی و تحقیقاتـی محـدودی به صورت جسـته و گریخته در
میان اندیشـوران و پژوهشـگران ایران صورت گرفته اسـت ،پژوهش حاضر ،نخسـتین
اثـری اسـت کـه به صـورت نظاممنـد کوشـیده اسـت هنجارهـای رسـانهای مطلوب
خبرگـزاری بینالمللـی داخل کشـور را بررسـی کند.

محدودیت پژوهش

بخشـی از مصاحبهشـوندگان به دلیل شـایع بودن ویروس کرونا و برخی مسـائل
دیگـر حاضـر نشـدند با پژوهشـگر مصاحبـه کننـد و بهاینترتیب بخشـی از دادههای
بالقـوه امکان احصا پیـدا نکرد.

سپاس و قدردانی

انجـام ایـن پژوهـش بـدون حمایتها و مسـاعی مدیران سـازمان صداوسـیمای
جمهـوری اسلامی ایـران میسـر نمیگردیـد .نویســندگان مقالــه بــر خــود الزم
میداننــد کـه از ایــن همــکاری ،بهویــژه رهنمودهـای ارزشــمند جنـاب آقـای
دکتـر پیمـان جبلـی ،رئیـس محتـرم رسـانه ملـی در هدایت علمـی و تبیین مسـیر
پژوهـش و نیـز راهنماییهـای جنـاب آقـای دکتـر حسـن عابدینـی ،مدیـر عامـل
محتـرم خبرگـزاری صداوسـیما و همـکاری و مسـاعدت جنـاب آقـای دکتـر حسـن
خجستهباقرزاده قدردانــی کننــد.
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